
 

 

A piac heti elemzése    2018.10.15. – 2018.10.19. 

 

 Az MNB 0,9%-on változatlanul hagyta a kamatot.  

 Az építőipar augusztusban 24,4 %-kal nőtt az előző évvel összehasonlítva.  

 

A forint az euróhoz képest a hét elején erősödött, 
kedden délutánra majdnem elérte a 322 HUF/EUR 
szintet. A hét hátralevő részében a kereskedelem 
alapvetően egy helyben mozgott, túlnyomórészt 
az említett 322 HUF/EUR közelében.  

A forint az amerikai dollárral szemben a hét első 
felében veszített értékéből, kedden 15 óra után 
elért egészen a 277,4 HUF/USD szintre. A hét 
második felében a piaci alakulása ellenkező irányt 
vett, csütörtök délutánra forint enyhén a 281 
HUF/USD szint fölé gyengült.  

Az euródollárnál a hét elején az euró volt jobb 
pozícióban, a hét első felében többször 
megközelítette az 1,161 USD/EUR határt is. Majd 
szerdától az amerikai dollár kerekedett felül a 
piacon, szerdán még tovább erősödött egészen 
1,153 USD/EUR árfolyamig, csütörtökön pedig 
áttörte az 1,15 USD/EUR pszichológiai határt. Ezen 
a héten két eseményre került sor az Egyesült 
Államok részéről, amelyeket érdemes 
megemlíteni: 1) Szerdán Donald Trump amerikai 
elnök a költségvetési kiadások 5%-os 
csökkentésére szólította fel a kabinet tagjait. 2) 
Szerdán este megjelent az amerikai központi bank 
(Fed) legutóbbi ülésének jegyzőkönyve, amelyből 
egyértelműen kitűnik, hogy a Fed képviselői 
továbbra is úgy vélik, hogy a kamatok fokozatos 
emelésének folytatása a legjobb módja a stabil 
gazdasági fejlődés biztosításának. A kamatemelés 
tehát továbbra is folytatódik a jegyzőkönyv 
szerint, mégpedig D. Trump erőteljes kritikája 
ellenére is. Az eurózóna szemszögéből a 
legfontosabb a brexittel kapcsolatos csütörtöki 
EU-csúcs volt, amely sajnos nem hozott 
semmilyen tartós megállapodást az EU és Nagy-
Britannia között, azonban mindkét fél egyetért az 
áthidaló időszak meghosszabbítását illetően, 
amely Nagy-Britannia EU-ból történő tényleges 
kilépése után következne.  

Az MNB változatlanul hagyta monetáris 

politikáját.  

Az MNB keddi ülése ismét igazolta a bank 
szándékát, hogy a kamatokat legalább 2019 
közepéig változatlanul hagyja. Ugyanakkor az 
MNB megismételte szeptemberi ülésén 
elhangzott állítását, hogy már most készen áll a 
monetáris politika szigorításának elindítására a 
nem hagyományos monetáris eszközök 
korlátozásával. A szigorítás kezdete az MNB szerint 
az infláció jövendőbeli alakulásától függ.  
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